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Els maltractaments a la gent gran tenen molt a veure amb l’economia.     Pàgina 15

Del 22 al 27 de novembre 
torna una nova edició del 
Festival Zoom, el festival In-
ternacional de Ficció per a 
televisió, a Igualada i a Bar-
celona. Una cita imperdible 
per a tots els amants de la 
ficció per a televisió de Ca-
talunya, l’Estat Espanyol i 
d’arreu del món.    Pàgines 7-9 

Detecten més 
maltractaments 
a avis a l’Anoia

Dimarts obre 
portes el 14è 
Festival Zoom 
a Igualada

Durant el 2017 el Consell Co-
marcal vol canviar el model de 
recollida selectiva d’escom-
braries porta a porta als més 
de 20 municipis on s’encar-
rega d’aquest servei. Aquesta 
recollida consisteix en lliurar 
els residus, prèviament sepa-
rats, al servei davant de la por-
ta de cada habitatge o comerç, 
d’acord amb un calendari, en 
uns dies i hores determinats 
per a cada fracció.        Pàgina 23 

A punt per a 
la recollida de 
brossa porta a 
porta a l’Anoia

Diumenge 
es lliuren 
els premis 
culturals 
Ciutat 
d’Igualada

  Pàgina 48

Igualada, la 
segona ciutat 
del país en 
parlar més el 
català   Pàgina 14

CENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  
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